
DD-ORNGE620 Czujnik czadu + czujnik dymu - zasilanie bateryjne

Nazwa produktu: Zestaw czujników bezpiecze stwa DD-ORNGE620
Rodzaj wykrywanej
substancji

tlenek w gla (czad), dym

Zastosowanie do wykrywania tlenku w gla i dymu w pomieszczeniach domowych
Cz stotliwo  pomiaru ci y
Czu 30 - 999 ppm

no  maksymalna 85 dB
Sygnalizacja s abych baterii tak
Sygnalizacja wietlna tak
Sygnalizacja d wi kowa tak
Funkcja TEST tak
Pami czujnik czadu - tak
Wy wietlacz czujnik czadu - tak
Zasilanie Baterie 3 x 1,5 V AA (w zestawie), bateria 1 x 9 V DC (w zestawie)
Wymiary produktu czujnik czadu: 12 x 7,5 x 3,5 cm, czujnik dymu: 10,7 x 10,7 x 3,5 cm
Informacje dodatkowe Alarm optyczny i d wi kowy. Zasilanie 3 x 1,5 V AA (w zestawie), bateria 1 x 9 V DC (w zestawie)



DD-ORNGE619 Domowy czujnik tlenku w gla [czadu] - zasilanie bateryjne

Nazwa produktu: Czujnik tlenku w gla (czadu) bateryjny DD-ORNGE619
Rodzaj
wykrywanej
substancji

tlenek w gla (czad)

Zastosowanie do ci ego monitoringu st enia czadu (tlenku w gla)
Cz stotliwo
pomiaru

co 4 sek.

Czu od 30 ppm do 999 ppm
no

maksymalna
85 dB

Sygnalizacja
abych baterii

tak

Sygnalizacja
wietlna

tak

Sygnalizacja
wi kowa

tak

Funkcja TEST tak
Pami tak
Wy wietlacz tak
Zasilanie Baterie 3 x 1,5 V AA (w zestawie)
Wymiary
produktu

12 x 7,5 x 3,5 cm

Informacje
dodatkowe

Alarm optyczny i d wi kowy, wysokiej jako ci sensor elektrochemiczny, pod wietlany wy wietlacz LCD, sygnalizacja
abych baterii, przycisk test, funkcja pami ci (zapami tuje ostatnie st enie, które wywo a alarm), sygnalizacja ko ca
ywotno ci czujnika, zgodno  z norm  EN50291-1:2010/A1:2012, Certyfikat T wydany przez jednostk  certyfikuj  TÜV

RHEINLAND POLSKA.



DD-ORNDC615 Domowy czujnik 2w1 tlenku w gla i gazu ziemnego AC230V
DD-ORNDC615 jest nowoczesnym urz dzeniem alarmowym do detekcji st enia gazu ziemnego
i tlenku w gla wewn trz pomieszcze . Czujnik instaluje si  w pomieszczeniach zamkni tych, w
których istnieje prawdopodobie stwo wyst pienia jednego z wymienionych zagro .
W urz dzeniu zastosowano 2 oddzielne, zaawansowane technologicznie czujniki
(elektrochemiczny i pó przewodnikowy) pozwalaj ce na osi gni cie wysokiego wska nika
wykrywalno ci.

 wysokiej jako ci 2 oddzielne sensory: elektrochemiczny i pó przewodnikowy, które
zapewni  d ugotrwa  i stabiln  prac

 powiadomienie optyczne i d wi kowe
 przycisk TEST do kontroli i obs ugi urz dzenia
 g ny sygna  d wi kowy

ywotno  sensora: 5 lat
 sygnalizacja za pomoc  diod
 prosty sposób monta u i obs ugi
 ergonomiczna, wytrzyma a obudowa

PARAMETRY TECHNICZNE________________

zasilanie: 230VAC 50/60Hz
rodzaj czujnika: tlenek w gla: elektrochemiczny; gaz ziemny: pó przewodnikowy

no : 75dB
wymiary: 82 x 135 x 41 mm (szer./wys./g .)
ilo  w opakowaniu zbiorczym: 50 szt

dodatkowe funkcje:

dodatkowe wyj cie przeka nikowe umo liwia przekazanie impulsu do innego urz dzenia
przy st eniu alarmowym (np. wentylator, syrena alarmowa, dialer telefoniczny)

wyprowadzenie zasilania 12VDC umo liwiaj ce np. zamkni cie zaworu odcinaj cego
dop yw gazu do instalacji


